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   ايران- علی کاظمی: فرستنده

  ٢٠١٧ فبروری ٠٣
  

   مزد حداقل و مبارزه برای افزايش آنتعيينمعيار 
  در پيوند با ديگر ميدان ھای مبارزاتی کارگران

  

اکنون «:  در جلسۀ ھيأت نمايندگان اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران گفت١٣٩٥ ]سرطان[ تير٢٨ر وزير کار د

 تعييننمايندگان بخش خصوصی آن چنان به تعامل ميان وزارت کار با بخش خصوصی اعتقاد دارند که در زمان 

چنين اعتمادی دستاورد .  کنيمتعيين را دھند تا در کنار نمايندگان کارگری، مزد دستمزد، برگۀ سفيد امضا به من می

  » .بزرگی بود که در دولت تدبير و اميد اتفاق افتاده است

يعنی عجيب نيست که حکومت مزد کارگران را در سطح يک . ًاصال عجيب نيست» اعتمادھائی«و » تعامل ھا«چنين 

 درصد کارگران مشمول قانون ٩٠ بيش از با چنين تعامل ھائی است که قراردادھای موقت بر. چھارم خط فقر نگاه دارد

در چنين تعامل ھائی است که بحران سرمايه داری کشور، شديدترين ضربه ھا را بر کارگران . کار تحميل می شود

در کشور ما حتی ابزارھای دفاعی عادی کارگران يعنی تشکل ھای مستقل کارگران را نيز سرکوب . وارد آورده است

اعتراض به پايمال شدن حقوقشان به ضربات شالق » جرم« تعامل ھائی است که کارگران را به در سايۀ چنين. می کنند

به خاظر چنين تعامل ھائی است که کارفرمايان خصوصی و دولتی قادر می شوند ماه ھا و گاه سال ھا . محکوم می کنند

 و دروازۀ کارخانه ھا و کارگاه ھا را با چنين تعامل ھائی است که به سادگی در. از پرداخت مزد کارگران طفره روند

. آری وضعيت طبقۀ کارگر ما اين چنين است. می بندند و بی وقفه بر شمار توده ھای ميليونی کارگران بيکار می افزايند

به اعتراف . به ويژه از نوع وطنی آن را به خوبی نشان می دھد» سه جانبه گرائی«اين وضعيت ماھيت فريبکارانۀ 

 درصد شان از بيمۀ بيکاری بھره ٥ ميليون نفر بيکارند، و از اين بيکاران، کمتر از ٦ود حکومت، حدود کارگزاران خ

اين روند . طی بيش از دو دھه محروم کردن ميليون ھا کارگر از شمول برخی مواد قانون کار اجرا شده است. مند اند

   . ھمچنان به ويژه با طرح اصالحيۀ قانون کار ادامه خواھد يافت

می دھند، اين ميليون نفر تشکيل  ٣٠ جمعيتی بيش از اعضای خانواده شانکارگرانی که مزد حداقل دريافت می کنند با 

اينکه ( از سوی ديگر رابطه ای نزديک و ارگانيک بين مزد حداقل و ساير مزدھا وجود دارد .جمعيت کوچکی نيست

 و اگر مزد حداقل کم باشد، ديگر مزدھا نيز به ھمان نسبت کم مزدھای باالتر از مزد حداقل، مضربی از مزد حداقل اند

از سوی . ًو در نتيجه ميزان مزد حداقل نه صرفا برای حداقل بگيران، بلکه برای ھمۀ کارگران اھميت دارد) خواھند بود
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 ميزان مزد حداقل  مزد حداقل، نه تنھا در موردتعيينديگر ھمگی از اين واقعيت آگاھيم که در روند مذاکرات مربوط به 

  .بلکه عالوه بر آن دربارۀ ميزان افزايش ساير مزدھا ھم تصميم گيری می شود

برخی از به اصطالح مدافعان .  قانون کار است٤١نکتۀ مھمی که در اينجا بايد بدان توجه داشت، توھم نسبت به مادۀ 

حداقل قابل قبولی به دست )  آن٢ و ھم ١د ھم بن(جنبش مستقل کارگری تصور می کنند که می توان براساس اين ماده 

از اين رو شعار و تالش مبارزاتی خود را بر اجرای اين ماده از سوی مسؤالن دولتی و کارفرمايان متمرکز می . آورد

  .کنند

  قانون کار فعلی يعنی افرايش مزدھا به نسبت افزايش نرخ تورم، شورای عالی کار٤١می دانيم که بر طبق بند يک ماده 

روشن است .  درصد افزايش يابند١٤ تصميم گرفت که تمام مزدھا بايد دست کم ١٣٩٥در اسفند سال گذشته برای سال 

که حتی اگر اين تصميم به طور کامل و بدون تقلب و کلک ھم اجرا شود باز مزد حداقل حدود يک چھارم خط فقر در 

 تاکنون ١٣٥٨بايد توجه داشت که حتی اگر از سال . کشور است و مزد ميانگين ھم از نصف خط فقر تجاوز نمی کند

. ھمه ساله حداقل رسمی مزد به تناسب تورم افزايش می يافت بازھم مزد حداقل بسيار کمتر از خط فقر مطلق می بود

حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ويژگی ھای «:  که می گويد٤١ مادۀ ٢حتی با تکيه به بند 

حول شده را مورد توجـه قـرار دھد بايد به اندازه ای باشد تا زندگی يک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع کار م

مشکل مزدھای کمتر از بخور و نمير که اکثر مزدھا را تشکيل می دھند حل نمی » رسمی اعالم می شود را تأمين نمايد

 تعريف نشده است و ھر ٤١ مادۀ ٢در بند » دگی يک خانوادهتأمين زن« برای ھيج معيار روشن و دقيقیشود، زيرا 

 توھم زاست و می تواند اين اميد واھی را در ٤١ مادۀ ٢تکيه بر بند . »ّظن خود يار آن شود«کسی می تواند از 

وضع به حد کافی و  . کارگران به وجود آورد که گويا قانون کار می تواند در عرصۀ مزد گره گشای کارگران باشد

االتر از کافی، فاجعه آميز است و اگر مقاومت وسيع و مستمر و ھمه جانبه از سوی کارگران و ديگر توده ھای ب

طبقۀ کارگر ھيج . زحمتکش براساس مبارزات مستقل و خواست ھای مستقل صورت نگيرد وضع بدتر ھم خواھد شد

قعا کارآمد اين طبقه، و بايد گفت تنھا سالح او، سالح وا. نفعی در اغراق و يا انعکاس ناقص و يا نادرست اوضاع ندارد

اينکه طبقۀ کارگر در ايران بزرگ ترين طبقۀ اجتماعی است و کارگران و . حقيقت است و تنھا بايد به اين سالح بچسبد

خانواده ھايشان اکثريت مطلق جمعيت کشور را تشکيل می دھند، اينکه طبقۀ کارگر بزرگترين مولد ثروت جامعه است، 

ينکه بخش اعظم جمعيت اين طبقه در شھرھا زندگی می کنند، اينکه اکثريت قريب به اتفاق کارگران با فقر مطلق و در ا

بھترين حالت با فقر نسبی دست و پنجه نرم می کنند حقايق مسلمی ھستند که نه تنھا ھيچ  کارگر بلکه ھيج انسان منصفی 

اين بزرگ .  شودتعيينھستند که بايد برپايۀ آنھا وضعيت زندگی اين طبقه  ئیاينھا واقعيت ھا. نمی تواند منکر آنھا شود

ترين جمعيت شھری و بزرگترين مولد ثروت اجتماعی بايد دست کم  از سطح متوسط زندگی مردم شھری برخوردار 

عادل ميانگين  ممزد حداقل بايد: بنابراين. بدين ترتيب افزايش مزد حداقل، معيار و اندازۀ عينی کسب می کند. باشد

براساس چنين معياری .  شودتعيين) آمار بانک مرکزی(ھزينۀ خانوار شھری براساس آمار بودجۀ خانوار در کشور 

 امسال ھم می تواند برای اين معيار.  مبلغ سه و نيم ميليون تومان در ماه برآورد گرديد١٣٩٥مزد حداقل برای سال 

  .شود به کار گرفته ١٣٩٦محاسبۀ مزد حداقل سال 

  

  ١٣٩٦پيشنھاد ما برای درخواست مزد حداقل سال 
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نفر محاسبه شده معادل سه و نيم  ٤٤⁄٣ براساس معيارھزينۀ متوسط ناخالص خانوار شھری که ١٣٩٥مزد حداقل سال  

ميليون تومان در ماه بود که سال گذشته از سوی شماری از تشکل ھای فعاالن کارگری مطرح شد و کارزاری تبليغی و 

  .يجی بر سر آن صورت گرفتترو

 در نظر بگيريم بايد اين مبلغ سه و نيم ميليون تومان در ماه را به نسبت نرخ ١٣٩٦حال اگر ھمين معيار را برای سال 

ھنوز آمار رسمی ای از سوی جمھوری . افزايش دھيم) ١٣٩٦يا نرخ تورم قابل انتظار در سال  (١٣٩٥تورم سال 

تخمين صندوق بين .  اعالم نشده است٢٠١٦ و يا نرخ تورم قابل انتظار در سال ١٣٩٥ اسالمی در بارۀ نرخ تورم سال

 . اعالم شده است%١١ برابر ٢٠١٧- ٢٠١٨و برای % ٩ معادل ٢٠١٦-٢٠١٧المللی پول برای تورم ايران در سال 

 %١٠ به طور متوسط بدين سان می توان گفت که تخمين نرخ تورم ايران در سال آينده از نظر صندوق بين المللی پول

که البته تخمينی خوش بينانه است زيرا تخمين صندوق بين المللی پول بر اساس داده ھای بانک مرکزی و دولت (است 

  .)جمھوری اسالمی است و اين نھاد دارای سازمان مستقلی که نرخ تورم کشورھای مختلف را محاسبه کند نيست

، )از جمله ايران(بر اساس تحقيقات صورت گرفته در کشورھای مختلف نکته ای که بايد در نظر داشت اين است که 

 واحد درصدی از نرخ تورم اعالم شده که متوسط ٢ تا  ٥/١ نرخ تورم دھک ھای پائين درآمدی به طور متوسط بين 

 يا ٩٥  برای متوسط نرخ تورم در سال%١٠بدين سان حتی اگر تخمين . نرخ تورم متوسط را نشان می دھد باالتر است

. را در نظر بگيريم% ١٢ رقم %١٠ درست باشد برای اينکه نرخ تورم خانوار کارگری را محاسبه کنيم بايد بجای ٩٦

به سه و نيم ميليون تومان در % ١٢ بايد ١٣٩٦بر اين اساس برای دادن تخمينی و يا مبنائی برای مزد حداقل در سال 

 برای خانواده ٩٦در نتيجه مبنای مزد حداقل در سال  افزوده شود و ) محاسبه شده بود٣٩٥١رقمی که برای سال (ماه 

 ميلون تومان در ماه خواھد ۴فرض شده حدود ) سه و چھل و چھار صدم (٤٤⁄٣ای که عدۀ اعضای آن به طور متوسط 

پانزده درصد بيش به  نفر فرض شود بايد بين ده تا ٤ روشن است که برای خانوار شھری ای که عدۀ اعضای آن .شد

    .اين مبلغ افزود

  

  مزد حداقل و خط فقر

طبق داده ھای ) يعنی درآمد الزم برای خوراک بخور و نمير و ابتدائی ترين نيازھا برای زنده ماندن (خط فقر مطلق

 به ١٣٩٦ ميليون تومان در ماه بود که در سال ١ نفره معادل ۴ برای يک خانوار ١٣٩٢مرکز آمار ايران درسال 

  .حدود يک ميليون و ھفتصد ھزار تومان در ماه می رسد

يعنی درآمد الزم برای تأمين نيازھای فيزيکی خوراک و پوشاک و مسکن و حداقلی از نيازھای بھداشتی (خط فقر نسبی 

 دو و( ٢ ⁄٨ نفره بيش از  ۴ برای يک خانوار ١٣٩٢طبق داده ھای مرکز آمار ايران درسال ) و اموزش و استراحت

  . به حدود سه ميليون و ھشتصد ھزار تومان در ماه می رسد١٣٩٦ميليون تومان در ماه بود که در سال ) ھشت دھم

 ميليون تومان در ماه می تواند مبنائی برای مزد حداقل باشد رقمی که تنھا حدود دويست ۴بدين سان مزد حداقل معادل 

 در ھمين وضعيت –در ضمن اقتضاد ايران .  اغراق آميز نيستھزار تومان از خط فقر نسبی باالتر است و به ھيچ رو

طبيعی است که در صورت استقرار چنين مزدی افزايش ساليانۀ آن بايد .  به خوبی قادر به پرداخت آن است–کنونی اش 

     . شودتعيينبه تناسب نرخ تورم و ميانگين رشد بارآوری کار 

 تغييرو چشمگيری در زندگی کارگران به وجود خواھد آورد ھرچند اين ی مھم تغييربه دست آوردن چنين مزد حداقلی 

اما چنين موفقيتی جز با مبارزۀ پيگير، . جامعه نيست  موضع فرودست طبقۀ کارگر درتغييربه معنی محو استثمار و يا 

اپذير جمعی، جرأت و چنين مبارزه ای عالوه بر ارادۀ آھنين، تصميم خلل ن. متحدانه و آگاھانۀ طبقۀ کارگر ميسر نيست
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 اجتماعی و سياسی ای است که در آن زندگی –پايداری، مستلزم شناخت درست و علمی کارگران از وضعيت اقتصادی 

اجتماعی، سياسی و - وضعيت اقتصادیتغيير يعنی بايد به . شرايط باشدتغييرشناخت بايد راھنمای عمل برای . می کنند

خود شناخت در . ِعی ِ خود توده ھای طبقۀ کارگر امکان پذير است، ياری رساندفرھنگی کارگران، که تنھا با عمل جم

  .شناخت به طور کلی محصول عمل است. اين روند تکامل می يابد و صيقل زده می شود

 - ِمبارزات طبقۀ کارگر ايران از اين قانون کلی مبارزات طبقاتی پرولتاريای جھانی، که بايد در سه عرصۀ اقتصادی

  : فرھنگی صورت گيرد و به پيش برده شود مستثنی نيست- ، سياسی و نظریاجتماعی

 اجتماعی عالوه بر مبارزه برای مزد که باالتر توضيح داده شد –برخی از مبارزات مھم در عرصه ھای اقتصادی 

اه  مبارزه برای ھشت ساعت کار روزانه، دو روز تعطيل متوالی در ھفته و حداقل يک م:چنين عنوان می شوند

مرخصی با حقوق در سال، مبارزه برای حق اعتصاب تمام کارگران مزدی، مبارزه برای به رسميت شناختن تعطيلی 

ِرسمی و با مزد روز اول ماه مه در سراسر کشور و در تمام رشته ھا و واحدھای کار مزدی، مبارزه برای بيمۀ 
موقت و سفيد امضا و تجديد نظر در قراردادھای کار با اجتماعی تمام کارگران شاغل و بيکار، مبارزه با قراردادھای 

دخالت نمايندگان منتخب کارگران، مبارزه برای برابری زن و مرد در تمام زمينه ھای مربوط به استخدام، اشتغال، 

تصدی مسئوليت ھا، مزد، مزايا، مرخصی، بازنشستگی و غيره، مبارزه برای پرداخت بيمۀ بيکاری به کل کارگران 

 ماه برای زنان کارگر باردار و تأمين ٦ر و جويندگان کار، مبارزه برای مرخصی با مزد و مزايا به مدت حداقل بيکا

ھزينۀ زايمان و مراقبت و درمان ھای الزم از سوی بيمه ھای اجتماعی يا دولت، ايجاد مھد کودک يا کودکستان رايگان 

 ١٦مۀ مردم در تمام سطوح و آموزش اجباری ھمگانی تا ُبرای فرزندان خردسال کارگران، آموزش رايگان برای ھ

 سال، مبارزه با ھر گونه تبعيض جنسی، مذھبی، ملی و قومی در ١٦سالگی، مبارزه با کار کودکان و نوجوانان زير 

) مستقل از دولت، کارفرما، احزاب سياسی و نھادھای دينی(محيط کار، مبارزه برای ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری 

ای تمام کارگران و مزد بگيران کشور مستقل از جنسيت، عقيده، مليت، قوميت و رشتۀ فعاليت آنھا، مبارزه برای بر

مذاکرات و قراردادھای جمعی، مبارزه برای ايجاد بازرسی کارگری منتخب کارگران در رشته ھای مختلف توليدی و 

قانون کار، مبارزه برای پرداخت فوری حقوق ھای خدماتی، مبارزه برای شرکت و دخالت فعال کارگران در تدوين 

عقب افتادۀ کارگران از يک صندوق دولتی که کارفرمايان بدھی مزدی خود را به آن صندوق بپردازند، مبارزه برای 

تأمين مسکن با مساحت کافی برحسب تعداد اعضای خانوار، دارای آب لوله کشی، برق، حمام و سرويس ھای بھداشتی، 

 سال سن برای بازنشستگی ٦٠ سال کار و يا ٣٠فن و غيره برای تمام کارگران؛ مبارزه برای حداکثر شوفاژ، تل

براساس باالترين حقوق دريافتی و افزايش آن مانند ديگر مزدھا، کاھش سال ھای خدمت برای کارھای سخت و حق 

  .استفاده از بازنشستگی ِ کامل اين کارگران

 اجتماعی کارگران جدا نيست و ھيچ منافاتی با آن – از ديگر مبارزات اقتصادی مبارزه برای افزايش مزد حداقل

در شرايط کنونی که کارفرمايان خصوصی و دولتی به بھانه ھای مختلف پرداخت مزد کارگران را ماه . مبارزات ندارد

ايجاد صندوقی دولتی که ھا به عقب می اندازند و حتی گاھی اين تعويق به عدم پرداخت منجر می شود، مبارزه برای 

بديھی است که دولت بايد مزدھای عقب افتاده . موظف به پرداخت بی درنگ حقوق ھای عقب افتاده باشد ضروری است

را از کارفرمايان بازپس گيرد اما پرداخت فوری حقئق ھای عقب افتاده منوط به زمان تسويۀ حساب با کارفرمايان 

   .نيست

مبارزه برای آزادی عقيده، بيان، قلم، گرد ھمائی، تظاھرات، راه پيمائی، تحصن و : دمبارزه در عرصۀ سياسی مانن

غيره؛ مبارزه برای آزادی تشکل و تحزب؛ مبارزه برای آزادی کارگران زندانی و زندانيان سياسی، مبارزه برای 
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و تمام قوانين و مقررات ضد جدائی دين از دولت و آموزش و غيره؛ مبارزه برای لغو مجازات اعدام؛ مبارزه برای لغ

دموکراتيک و به ويژه قوانين و مقررات و رسوم ضد زن؛ مبارزه برای برابری زن و مرد در تمام عرصه ھای 

حقوقی، سياسی، اقتصادی و اجتماعی؛ مبارزه برای حق برابر زنان با مردان در امر طالق و نيز در نگاھداری و 

زه برای ممنوعيت چندھمسری و صيغه؛ مبارزه برای ممنوعيت ھر نوع شکنجه تربيت فرزندان و ادارۀ خانواده؛ مبار

جسمی و روانی؛ مبارزه برای ممنوعيت سنگسار، شالق، مثله کردن و ديگر مجازات ھای بدنی و تحقير آميز؛ مبارزه 

 مدافع؛ مبارزه برای  وکيلتعيينبرای استقالل قوۀ قضائی؛ مبارزه برای محاکمات علنی با حق دفاع آزادانۀ متھم و حق 

 سرنوشت خود؛ مبارزه با جنگ ھای تعيينبرابری حقوق ملت ھای ساکن در ايران و به رسميت شناختن حق آنھا در 

تجاوزکارانه و ارتجاعی در منطقه و در جھان؛ مبارزه با سلطه طلبی سياسی، اقتصادی و فرھنگی امپرياليسم؛ پشتيانی 

 داران و ديگر طبقات استثمارگر در سراسر جھان؛ پشتيبانی از مبارزات توده ھای از مبارزات طبقۀ کارگر با سرمايه

  . تحت ستم با امپرياليسم و ارتجاع محلی در سراسر جھان

ھدف اين مبارزه .  طبقۀ کارگر حوزه ھای وسيعی را دربر می گيردمبارزۀ نظری:  فرھنگی–در عرصۀ مبارزۀ نظری 

 پرولتاريا، مبارزه ای است مبارزۀ فرھنگی. ۀ سرمايه داری و تضادھای آن استارائۀ شناخت علمی از وضعيت جامع

برای خودآگاھی اين طبقه، ھمچون طبقه ای مستقل با خواست ھا و بينش و چشم انداز معين؛ پرولتاريا عالوه بر درک 

زمند است که او را در راه علمی، تجارب مبارزۀ طبقاتی و توانائی ھای فنی و سازمانی به اخالق، ھنر و ادبياتی نيا

اين فرھنگ که مانند ديگر امور مربوط به طبقۀ کارگر . رسيدن به آزادی از استثمار و نظام طبقاتی ياری و تقويت کنند

سرشتی بين المللی دارد با تالش خود اين طبقه و با تکيه بر عالی ترين دستاوردھای فرھنگی تاکنونی بشر در سراسر 

  . و تکامل می يابدجھان به دست می آيد

طبقۀ کارگر نيازمند سازمان . ھر عرصۀ مبارزه نيازمند سازمان ھای ويژۀ خود و اشکال و روش ھای خاص خود است

.  فرھنگی است-  اجتماعی، مبارزۀ سياسی و مبارزۀ نظری –ھای گوناگون و متفاوتی برای مبارزۀ اقتصادی 

با شکل گيری در درون ) ما، احزاب سياسی و نھادھای دينیمستقل از دولت، کارفر(سنديکاھای مستقل کارگری 

 –، شکل و ابزار مناسبی برای مبارزات اقتصادی )نه از باال و از بيرون(ِکارخانه ھا و ديگر مراکز کار مزدی 

  .اجتماعی طبقۀ کارگر اند
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